Fundur í dagskrarráði 10. janúar 2018
Mættir: Harpa, Laddi, Tryggvi, Daði Már, Dagga og Erika á skype.

1. Harpa bauð upp á veitingar.
2. Fundir DÁÐ
a. Fastir fundir annan þriðjudag í mánuði 20:30
b. vinnufundur með vinnuhópum. 15. janúar kl. 17:00-22:00, Í H123 salur.
3. Aldursbilamótin, samhæfing og næstu skref
a. Samþykkt frá stjórn BÍS að gera sameiginlegt merki
b. Harpa vill ná saman fundi með aðilum sem fyrst.
c. Kristinn hefur óskað eftir fundi með Hörpu og verður það reynt núna í vikunni.
4. Forsetamerkisbókin, Endurskoðun og endurprentun
a. Uppseld – upplagið búið. þarf að klára endurskoðun.
i. þarf að finna tíma til að fara yfir bókina með Ragnheiði hönnuði....
ii. Fá lánaðar bækurnar hjá þeim sem skiluðu í fyrra til að skoða hvernig þeim
gekk.
5. Önnur útgáfa
a. Vinnuhópur um leiðangursmerki.
i. Fyrir drekaskáta, kort
ii. fyrir fálkaskáta jafnvel líka.
iii. fyrir dróttskáta bók.
b. Ná fundi með vinnuhópnum
6. Sveitarforingjaspjall
a. 23. janúar
b. byrjuð að auglýsa
c. Hvað viljum við kynna
i. Leiðangursbækurnar
1. Hitta Unu fyrir fund
ii. World thinking day
1. Erika á fullu við að þýða dagskrárefnið
2. Laddi þarf að lesa yfir
iii. Aldursbilamótin
1. Bara dagsetningar og hugmyndina á bakvið þetta... Ekki stór mót
með stórum mötuneytum og þessháttar.
d. Vera með skype útsendingu á kynningunni
7. Hugmyndir um stuðnings, gæða, dagskrár og fræðslukerfi.
a. Harpa kynnti það sem starfsráðið er búið að vera að skoða – heildrænt kerfi yfir
fræðslumál, gæði og stuðning í skátafélögunum. Ráðinu lýst vel á legókubbana.

b.

8. Vefurinn
a. Þarf að halda fund með vinnuhóp sem vinnur í efninu. Tryggvi skipuleggur það með
Ladda. Norski vefurinn er spennandi. Fá Jón Egil til að hitta hópinn.
9. Ljósmyndamaraþon
a. þarf að færa – á að vera 14. febrúar.
b. Daði Már finnur hóp í kringum sig. Instagram skil. LJÓSMYNDASPRETTUR! gerist allt á
klukku tíma. Tala við Fjällräven þraut og verðlaun. Tryggvi semur við þá.
10. Önnur mál.
a. Engin önnur mál
11. Fundi slitið 22:46
Fundargerð ritaði: Dagga

